Ročník XVII.

26. červen 2022

Číslo 26.

13. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21
2. čtení: Gal 5,1.13-18
Ev.: Lk 9,51-62
Žl 16

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

Kapka rosy z Božího slova: Také evangelium připomíná, že služba Bohu je
náročná. Zároveň ale mohu vnímat, že Ježíš povolává každého jiným
způsobem a na každého má jiné nároky. Nemusím tedy mít strach odpovědět
kladně na Pánovo pozvání: „Pojď za mnou!“ On po mně nebude vyžadovat nic,
co bych s jeho pomocí nemohl uskutečnit.

O Římu a hustopečském kostele
Chvála Kristu.
Během pouhých pěti dní se při liturgickém slavení
můžeme myšlenkou a zbožnou úctou přenést hned třikrát
do města Říma. V neděli při památce svatých mučedníků
Jana a Pavla, ve středu o slavnosti svatých apoštolů Petra
a Pavla a ve čtvrtek při památce svatých prvomučedníků
římských. S městem Římem, sídlem náměstka Kristova,
tedy sv. Petra a jeho nástupců, nás toho spojuje mnoho.
Patříme k římsko-katolické církvi. V tyto dny, kdy po
bezmála třiceti letech je z naší diecéze přeložen otec
arcibiskup Jan Graubner do diecéze pražské, si toto pouto
poslušnosti a úcty k přední diecézi světa můžeme daleko
více uvědomit. Řím do našich národních dějin vstoupil
mnohokrát. Projdeme-li si hustopečský kostel, nalezneme
celou řadu spojitostí s Římem:
V časové ose:
- sv. apoštolové Petr a Pavel na stropních malbách v presbytáři
- na vitráži malba sv. Cyrila a Metoděje, slovanských apoštolů, kteří navštívili Řím, aby
nechali schválit slovanskou liturgii, následně byl v Římě ustanoven první moravský
arcibiskup, v bazilice sv. Klementa nalezneme také hrob sv. Cyrila

- malby národních světců na stropě kostela: Mlada Přemyslovna, která podnikla cestu do
Říma - návaznost na založení pražského biskupství a založení řádu benediktinek u baziliky
sv. Jiří; sv. Vojtěch, druhý pražský biskup, který pro nepřijetí v diecézi odešel do Říma, aby
se v poslušnosti papeži Janu XV. opět načas vrátil do Prahy, založil břevnovský klášter a poté
znovu diecézi opustil pro získání palmy mučednictví nejen ducha, ale i těla; vyobrazení sv.
Anežky České, jejíž svatořečení v Římě 12.11. 1989 je přímo spojováno s pádem
komunismu v naší zemi
- obraz Panny Marie Hostýnské nám může připomenout slavné posvěcení korunek Panny
Marie a Božského Dítěte Ježíše v roce 1912 v Římě od Pia X. A následnou korunovaci na
Svatém Hostýně v témže roce
- v žebračce nalezneme pamětní desku arcibiskupa Theodora Kohna, která upomíná na
jeho generální vizitaci v naší farnosti a který po předvolání do Říma byl roku 1914 donucen
rezignovat z postu arcibiskupa a zbytek života dožít ve štýrském Ehrenhausenu.
Těchto několik upomínek na Řím, a našel bych ještě další, nám při každé návštěvě
kostela mohou jasně dát najevo naše římsko-katolictví.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

V srdci každého z nás je bolest a hněv
Zastavme se a zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce. Dotkneme se tak
možná mnoha bolestí i spousty hněvu. Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé
úzkosti.
Pak ale zaslechneme i cosi, co je ukryto ještě hlouběji. Uslyšíme hlas Ježíšův, hlas Boží.
A zjistíme, že v našem srdci se jakýmsi tajemným způsobem ukrývá Kristovo srdce, a tehdy
uslyšíme tato slova: „Miluji tě. Jsi v mých očích drahý a vzácný.“
Poselství evangelia spočívá v tom, že každý z nás je Bohem milovaný, že každý z nás má
velkou cenu a každý z nás má v sobě nějaký dar, který může nabídnout druhým. Každý
člověk je důležitý. I když je jakkoliv nedokonalý. Věříš tomu? Věříš, že i ty jsi důležitý? Věříš
tomu, že i ty můžeš udělat něco, aby se tento svět stal lepším místem?
Důvěřujme tomu, že na každém z nás záleží, že máme velkou cenu, že máme světu co
nabídnout! První a základní krok k tomu, abychom mohli přinášet dobrý užitek, spočívá v tom,
že si především budeme neustále připomínat, že nás Bůh miluje. On naštěstí nezná jen naše
chyby a naše slabosti. On ví, které problémy pramení z naší minulosti, i o tom, co jsme zdědili
po předcích. Zná ale především naše obdarování, zná naše možnosti, ví, jak můžeme každý
na svém místě – nepatrně krok za krokem - proměňovat svět v lepší místo.
Nejsme voláni především k činorodosti. Náš život nemá za cíl jen změnit tento svět,
protože kdyby tomu tak bylo, ocitli bychom se v kruhu, který nikdy nekončí. Jestliže ale
skutečně chceme měnit tento svět, je to možné jedině tím způsobem, že začneme lidi ve
svém okolí milovat = chápat je, mít k nim úctu, chtít pro ně dobro… Je ale nutné, abychom se
předtím, než začneme proměňovat svět, sami stali milujícími lidmi a otevřeli se zkušenosti
lásky, zkušenosti s nekonečnem. Tento prožitek je nesmírně křehký a začíná v tichém šepotu
zklidnění se a pokoje. Začíná v modlitbě.

Modlitba není bezmyšlenkovité mumlání nesmyslných slov, ale otevření vlastního srdce
věčné Lásce, která je zdrojem všeho, z níž pramení celé stvoření. Modlitbou odpovídá naše
srdce Bohu, který je láska. Modlit se znamená otevřít své srdce pokoji Božímu, otevřít svou
mysl a své srdce Božímu Duchu. Modlitba je touha po tom, aby nás naplnil duch lásky,
spravedlnosti a pokoje. Znamená to nabídnout se Bohu, který je láska, jako slabé nástroje
jeho lásky, abychom po celé naší zemi a přede všemi, které známe, vyzařovali pokoj, soucit,
sladkost, vlídnost a milosrdenství Boží. Měli bychom přicházet před Boha a prosit ho: „Dej mi
svého ducha. Jsem tak slabý. Pomoz mi!“
www.pastorace.cz

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Ve veřejné sbírce pro opravy hustopečského kostela se dosud vybralo k 20. 6. 2022
1.084.534,- Kč (z toho v minulém měsíci se v kasičkách vybralo 32.335,- Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Ohlášky:
 Věřící se s arcibiskupem Janem Graubnerem rozloučí při mši v katedrále sv. Václava
v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022. Bohoslužba začíná v 17.00 h. a po jejím skončení
jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály. Z toho důvodu
nebude ve čtvrtek mše svatá v Bělotíně.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou
adorace a zpovídání před bohoslužbami.
 V sobotu 2. července ve 14:00 h. se v Heřmanicích uskuteční setkání rodáků a přátel
Heřmanic při příležitosti posvěcení obnoveného historického zvonu pro kapli sv. Anny.
 POUTNÍ ZÁJEZD DO ŘECKA po stopách sv. Pavla, sv. Ondřeje a sv. Cyrila a Metoděje
v termínu: 22. 10. – 29. 10. 2022. Cena: 29 300 Kč. Doprava: letecky. Průvodce: Tomáš
Torkoš. Prosíme, zájemce, aby se nezávazně přihlásili u Pavla Biskupa do 30. 6.,
abychom věděli, zda je o pouť zájem. K dispozici je i program pro jednotlivé dny, který je
na stolečku v kostele.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 26. 6. do 3. 7. 2022
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Bělotín

10:00

Za Marii a Jana Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, živou a † rodinu, dvo
a Marii Smrčkovou
Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání
a jejich rodiče a sourozence

Špičky

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Na poděkování Pánu Bohu
za 13 let kněžství

Hustopeče

7:00

Středa
29. 6.

Černotín

16:30

sv. Petra a Pavla,
slavnost

Hustopeče

18:00

Pátek
1. 7.

Hustopeče

18:00

Za † Pavla Jambora, otce, živou a † rodinu,
dvo a za rodiče Štaffovy

Špičky

17:30

Za † Jana Bartošíka, manželku, 2 bratry,
živou rodinu, za † Antonína Heralta,
manželku a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Za Jiřího a Danielu Dobešovy, rodiče z obou
stran a živou a † rodinu

3. 7.

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Na poděkování za 19 let manželství

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

13. neděle v mezidobí

26. 6.

Pondělí
27. 6.
sv. Cyril Alexandrijský

Úterý
28. 6.
sv. Irenej (Lubomír),
památka

sv. Theobald

Sobota
2. 7.
sv. Ota

Úmysl mše svaté

Za † Antonína Šnejdrlu, syna Petra,
rodiče z obou stran a dvo

14. neděle v mezidobí

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: fahustopecenb@ado.cz
https://www.ihustopece.cz/farnost/

